
من فوائد  (( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهللا كان عفوا قديرا ))تتمة فوائد اآلية الكرمية: 

هذه اآلية الكرمية: أن اخلري خري سواء أبدي أو أخفي ؛ فإن قيل: أي ما أفضل اإلبداء أو اإلخفاء ؟ فقد يقول 

وإمنا يبدأ باألهم  (( إن تبدوا ))قائل اإلبداء أفضل ، وقد يعارض قوله لكون اهللا تعاىل بدأ باإلظهار قال: 

صلحة فإن كانت املصلحة يف اإلظهار أظهر مثل أن يكون فاألهم ؛ ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إىل امل

رجال ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من اخلري تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب سواء كان ذلك على سبيل 

العموم أو على سبيل اخلصوص بأن يتصدق على شخص معني حىت يراه الناس بأنه تصدق عليه فيقتدوا به ؛ 

اآلن ال يتصدق على أحد إال إذا علم أن اجلهة الفالنية تصدقت عليه كجمعية الرب اخلريية  ألن كثريا من الناس

مثال ؛ إذا نقول اإلبداء واإلخفاء يرجع إىل مصلحة فإن مل تظهر املصلحة الراجحة يف اإلبداء فاإلخفاء أفضل  

فأخفاها حتى ال تعلم شماله  ( رجل تصدق بصدقةلقول النيب عليه الصالة والسالم فيمن يظلهم اهللا يف ظله 

ومن فوائدها: أن اإلنسان إىل الغري إما بإعطاء اخلري ظاهرا أو خفيا ، وإما بدفع السوء وذلك  . ما تنفق يمنه )

فيستفاد من  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))فالعفو عن السوء خري  (( أو تعفوا عن سوء ))بالعفو عنه ؛ لقوله: 

سوء ؛ ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع املصلحة ؟ الثاين ، تبع املصلحة ؛ ذلك فضيلة العفو عن ال

فإذا كان يف العفو إصالح  (( فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا ))وهلذا قيد اهللا العفو يف مكان آخر بقوله: 

ا لو عفونا عنه الزداد يف فهو أفضل ، وإن كان يف العفو إفساد فاالنتصار أفضل ، فمثال لو كان هذا الرجل شرير 

شره واعتدائه على الناس فهنا االنتصار أفضل أوال إلعطاء النفس حظها ألن النفس حتب أن تنتصر الشك ، 

وثانيا لكف شره عن الناس ؛ فيكون هنا االنتصار أفضل ؛ وأما إذا تساوى األمران فالشك أن العفو أفضل أوال 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أنك إن  يا ألن اهللا تعاىل حيب العافني من الناس .ملا فيه من اإلحسان إىل املصري ، وثان

يعين فمىت عفومت عفا اهللا  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))عفوت عن اخللق عفوا يف حمله فأبشر بعفو اهللا ؛ لقوله: 

( واهللا في عون العبد ما  : عنكم ؛ وهذا له شواهد كثرية يف الشريعة ، ومنها قول الرسول عليه الصالة والسالم

( الجزاء من ومنها:  ( من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته )ومنها:  كان العبد في عون أخيه )

ومن فوائدها: فضل اهللا سبحانه وتعاىل بالعفو عن حقه حىت إنه جل وعال  والشواهد هلذا كثرية . جنس العمل )

(( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هللا قال: يغفر ملن ال يشرك به شيئا جمانا ؛ ألن ا

ومن فوائدها: أن عفو اهللا تعاىل أكمل  حىت وإن عظمت الذنوب فإن اهللا تعاىل يغفرها ملن يشاء فضال منه . ))

عفو والقدرة يتولد ويتولد باجلمع بني ال (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))أنواع العفو ألنه عفو مع القدرة ؛ لقوله: 

أيضا صفة كمال وهو أن اهللا سبحانه و تعاىل عاف مع القدرة على االنتقام ، وهذا هو العفو احلقيقي ؛ أما 



العفو مع العجز عن االنتقام فليس بعفو ؛ لو أن أحدا اعتدى عليك وهو أقوى منك بدنا وأضخم منك جسما 

عدوان لكن يا فالن اهللا يساحمك ، أيش هذا ؟ العفو فكرت قلت إن أخذت حبقي فأخشى أن يزيد بالضرب وال

مع العجز ، عفو مع العجز ؛ فإن كان فيه احتمال أن يأخذ حبقه فله أجر بقدر هذا االحتمال وإن مل يكن فيه 

احتمال فليس له أجر اللهم إال أن يكون بإدخال السرور على املعتدي فيما لو ارتدع عن العدوان وفكر فإذا هو 

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني من  املعتدى عليه كان قد ساحمه فيطمئن قلبه ، فهنا قد يؤجر . يشعر بأن

أمساء اهللا ، ومها: العفو ـ بتشديد الواو ـ والقدير ؛ فيدالن على إثبات صفة العفو والقدرة ؛ ألن القاعدة يف باب 

 ورسله باهللا يكفرون الذين (( إنة الكرمية: فوائد اآلي األمساء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة وال عكس .

سبيال  ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله اهللا بين يفرقوا أن ويريدون

الكفر باهللا (( إن الذين يكفرون باهللا ورسله ))  . أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ))

ورسله أن يكفر اإلنسان مبا جيب اإلميان به سواء كان كفرا بالوجود بوجود اهللا ، أو كفرا بربوبيته بأن ادعى أن 

معه ربا ، أو كفرا بألوهيته بأن عبد مع غريه ، أو كفرا بأمسائه وصفاته بأن أنكرها وجحدها ؛ املهم الكفر باهللا هو 

(( ، هذا الكفر بالرسل ؛  جحد ما جيب حنوهم ، كذلك  (( ورسله ))اهللا ؛ يف جانب جحد ما جيب اإلميان به 

مل يقل: إن الذين يؤمنون باهللا يكفرون باهللا ؛ ألنه إذا كفروا ببعض  واشوف ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ))

فيؤمنون باهللا ويكفرون بالرسل ، أو  (( أن يفرقوا بين اهللا ورسله )) همأي مم (( ويريدون ))كفروا باجلميع 

وهذا كثري ، فمثال  (( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ))يؤمنون بالرسل بعضهم دون بعض كما قال: 

النصارى يدعون أم يؤمنون باهللا ، أليس كذلك ؟ يدعون أم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقهما ، هكذا 

يه وآله وسلم وهو أفضل الرسل ؛ ففرقوا بني اهللا ورسله ، آمنوا باهللا يقولون ؛ لكن يكفرون مبحمد صلى اهللا عل

يتخذوا بين ذلك (( ويريدون أن وكفروا بالرسل  وفرقوا كذلك بني الرسول فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم ؛ 

وجل ؛ أي طريقا يوصلهم إىل اهللا ، يظنون أم ذا العمل سلكوا طريقا حسنا يوصلهم إىل اهللا عز  سبيال ))

ولكنهم كما قال اهللا تعاىل: (( ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا أولئك الذين كفروا 

أوالء مبتداء ، و " هم  (( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقا ))برم ولقائه )) ؛ 

ضمري فصل ، ضمري فصل ؛ فإن  هم الكافرون حقا )) (( أولئك" ؟ خرب ؛ ال ، ما ميكن تأيت " هم " خربا 

خرب مبتداء واجلملة خرب املبتداء أول ؟ قلنا هذا جائز  (( الكافرون )) قال قائل: أفال جيوز أن تكون مبتداء و

(( لعلنا لكنه خالف األوىل ، خالف األوىل ألن ظاهر القرآن أن اخلرب ما بعدها خرب ما قبلها ، قال اهللا تعاىل: 

مثل هذا الرتكيب تكون فيه " ومل يقل: هم غالبون ؛ فدل هذا على أن  تبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ))ن



هو " ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب ؛ الثاين إننا إذا قلنا إا ضمري فصل ال حمل هلا من اإلعراب صرنا ال 

لة واحدة ، واألصل يف األخبار أا مفرد غري مجع ؛ إىل مجلة تكون خرب املبتداء ، صار املبتداء واخلرب مج ننتقل

إذا " هم " ضمري فصل ، وضمري الفصل يفيد ثالثة أشياء: أوال  (( أولئك هم الكافرون ))يقول عزوجل: 

التوكيد ، ثانيا احلصر ، ثالثا التمييز بني اخلرب وبني التابع ؛ ألنه إذا جاء ضمري الفصل تعني أن ما بعده خرب وإذا 

يأت احتمل أن يكون خربا وأن يكون تابعا ، فإذا قلت:  زيد الفاضل يف الدرس ، فهنا حيتمل أن الفاضل  مل

صفة فيكون املعىن أن زيد الفاضل حاضر يف الدرس ، فإذا قلت: زيد هو الفاضل يف الدرس ، تعني أن تكون 

 .ضمري الفصل يفيد ثالثة أشياء  خربا وحصرته بالفضل فقلت: زيد هو الفاضل وحمله يف الدرس ؛ على كل حال

ما إعراا ؟  هذه منصوبة ولكن ما معناها أو ما إعراا على األصل (( أولئك هم الكافرون حقا )) (( حقا ))

أثبت اهللا هلم أم كفار  (( أولئك هم الكافرون ))مضمون اجلملة نقول إعراا مصدر مؤكد ملضمون اجلملة ؛ 

(( أولئك هم حقا فتأيت (( حقا )) مؤكدة ملضمون اجلملة وذلك ألن أحقية هؤالء للكفر مفهوم من قوله: 

صارت مؤكدة ملضمون اجلملة وصار عاملها حمذوفا وجوبا ، عامل هذا  (( حقا ))فإذا جاءت  الكافرون ))

ك هم الكافرون أحق ذلك حقا ، ال يصح ؛ وذلك ألا مصدر ملعىن حمذوف وجوبا فال يصح أن يقال: أولئ

مؤكدة ملضمون اجلملة فكانت مضمون اجلملة كأا الفعل احملذوف وال جيمع بينها وبني هذا ؛ وهلذا ذكر اإلمام 

(( وأعتدنا للكافرين عذابا مالك وغريه من العلماء أن املصدر املؤكد ملضمون مجلة قبله جيب حذف عامله ؛ 

 (( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ))أي هيئنا ، فهي مبعىن أعددنا ، قال اهللا تعاىل:  (( أعتدنا )) مهينا ))

خروج عن مقتضى السياق ، إذ  ))(( أعتدنا للكافرين ويف هذه السياق  (( أعتدنا للكافرين ))وهنا قال: 

ا هلم ؛ ألنه مىت أمكن اإلتيان للضمري مقتضى السياق أن يقال: أعتدنا هلم ، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدن

عدل عن اإلتيان باملضري إىل اإلتيان لكن هنا  وأخصىفإنه ال يؤتى بغريه ، فإن ذكر الضمري أوضح يف اجلملة 

بالظاهر املطابق لوصفه ، فما هي البالغة يف هذا ؟ البالغة أن هذا إظهار يف مقام اإلضمار ، واإلظهار يف مقام 

د ؛ منها قصد التعميم ، ومنها تطبق الوصف على مرجع الضمري الذي كان من مقتضى السياق اإلضمار له فوائ

؟ إرادة العموم ؛ ألنه لو قال: أعتدنا هلم عذابا  فوائد اإلظهار يف موضع اإلضمار أيش ؛ إذاأن يؤتى بضمري 

غريهم ؛ الفائدة الثانية: كل كافر سواء هؤالء أو   (( أعتدنا للكافرين ))؛ لكن مهينا ، صار هذا خاص م 

تطبيق الوصف على مرجع الضمري الذي لو ال هذا الظاهر لكان موجودا ؛ فأين مرجع الضمري لو كان هناك 

(( من كان عدوا هللا ضمري ؟ هؤالء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ومثل ذلك قول اهللا تعاىل: 

مل يقل: عدو له ، الذي هو مقتضى السياق  فرين ))ومالئكته ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكا



(( عدو للكافرين هلاتني الفائدتني مها إرادة العموم واحلكم على هؤالء بالوصف الذي هو الكفر ؛ ويف اآلية هذه 

  فائدة ثالثة وهي مراعاة الفواصل ، فواصل اآليات . ))

  هل هي كذلك ؟فيه إشكال  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))مجلة جواب الشرط  السائل :

هذه قيل إن اجلواب حمذوف ، إن تبدوا خريا أو ختفوه أو تعفوا عن سوء فإنكم جمازون على ذلك ؛  الشيخ :

وهو األحسن ؛ ألنه مادام احلكم معلوما فال  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))وقيل إن اجلواب يغين عن هذا 

  حاجة إىل التقدير .

  قاضيا ووردت عليك هذه املسألة وأشكلت عليك فاسأل العلماء . أقول إذا كنت الشيخ :

 ويقولون ورسله اهللا بين يفرقوا أن ويريدون ورسله باهللا يكفرون الذين (( إنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

 للكافرين وأعتدنا حقا الكافرون هم سبيال أولئك ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن

 غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا مهينا والذين عذابا

 اهللا أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل رحيما يسألك

 وآتينا ذلك عن فعفونا البينات جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم جهرة

 في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم مبينا ورفعنا سلطانا موسى

 وقولهم حق بغير األنبياء وقتلهم اهللا بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم فبما غليظا ميثاقا منهم وأخذنا السبت

  قليال  )) . إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل غلف قلوبنا

 بين يفرقوا أن (( إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ويريدونفوائد اآلية الكرمية: 

سبيال أولئك هم الكافرون حقا  ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله اهللا

 (( أولئك هم الكافرون حقا ))من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الكفر ببعض الرسل كفر للجميع ؛ لقوله:  )) .

ومن فوائدها: غلبة اهلواء على كثري من الناس ؛ ألن هؤالء الذين يفرقون بني اهللا ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل  .

ال نؤمن بغري موسى ، والنصارى يقولون ال نؤمن بغري دون بعض ال حيملهم على ذلك إال اهلواء ، فاليهود يقولون 

(( كذبت ومن فوائدها: أن الكفر ببعض الرسل كفر للجميع ، ويدل هلذا أيضا قوله تعاىل:  عيسى رد هوى .

مع أن نوحا كان أول الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبا جلميع الرسل ؛ ألن  قوم نوح المرسلين ))

ول كأنه تكفري باجلنس أي جبنس الرسالة وإال فما الفرق بني حممد وموسى وعيسى وإدريس ونوح التكفري بالرس

ومن فوائدها: أن هؤالء املفرقني يقولون إننا نتخذ بني ذلك سبيال يعين لنرضي هؤالء وهؤالء ؛  وما أشبه ذلك ؟ .

تلك الطريقة أي اإلميان بالبعض دون ومن فوائدها: ذم  وهذا ال ينجيهم من عذاب اهللا وال ينجيهم من الكفر .



فيتفرع على هذا: ذم أهل الكالم الذين أرادوا أن جيمعوا بني الدليل السمعي والعقلي  ببعض ، وهذا منهج قبيح .

يف صفات اهللا ، وقالوا إننا أخذنا ذا وهذا من أجل التوفيق بني األدلة وهم خالفوا األدلة كلها ، هم أرادوا 

السمع والعقل ولكنهم يف احلقيقة خالفوا السمع اإلميان كما هو معروف من مناظرم والرد اجلمع بني دليل 

ومن فوائدها: أن اجلزاء من جنس العمل ؛ ألم إمنا فرقوا  ومن فوائدها: وعيد الكفار بالعذاب املهني . عليهم .

(( أعتدنا للكافرين عذابا مهينا قال: بني الرسل استكبارا وهوى فأعد هلم العذاب الذي يهينهم وخيذهلم ؛ وهلذا 

ومن فوائدها: أن اإلظهار يف موضع اإلضمار ال يعد تطويرا بال فائدة ؛ وجه ذلك أن الضمري أخصر من  . ))

فال يقول القائل إن اإلتيان بالظاهر يف موضع الضمري تطوير وزيادة بال فائدة ، فنقول بل هو فائدة ، وقد الظاهر 

من فوائد اإلظهار يف موضع اإلضمار أيش ؟ قصد العموم وانطباق الوصف على أولئك  ذكرنا فيما سبق أن

الذين يعود الضمري عليهم لو كانوا موجودا ؛ فيه فائدة ثالثة لكن حنن قلنا من فوائده ، لكن فيه فائدة ثالثة وهي 

، مل يتبني لنا ملاذا أعد هلم هذا  لو قال: أعتدنا هلم (( أعتدنا للكافرين عذابا مهينا ))بيان علية احلكم فمثال 

كأن هذا الوصف يفيد العلية أي أن العلة يف إعداد العذاب املهني هلم   (( للكافرين ))العذاب ؛ لكن إذا قال: 

 يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينتفسري اآلية الكرمية:  هو الكفر .

 أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينمث قال اهللا تبارك وتعاىل:  . رحيما )) غفورا اهللا وكان أجورهم

وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ذكر حال  هذا مبتدى تفسري ؟ نعم ؛  ملا ذكر اهللا عز )) منهم

يضاده إذا ذكر العقوبة ذكر املثوبة ؛ الذين جيمعون باإلميان بني اجلميع ، والقرآن هكذا ، إذا ذكر حاال ذكر ما 

ألنه مثاين تثىن فيه املعاين فيؤتى ذا مث ذا ، وألن التنويع مما يشد الذهن إىل ما يتلى أو يسمع ؛ وألجل أن 

؛ ألن اإلنسان لو غلب جانب الرجاء  اإلفراط والتفريط: طريف النقيدوجل بني  يكون سري اإلنسان إىل اهللا عز

؛ يقول  القنوت من رمحة اهللا واليأس ، ولو غلب جانب اخلوف حلصل عليه من مكر اهللا حلصل له األمن

، واإلميان باهللا سبق عدة مرات ماذا يتضمن ، واإلميان بالرسل كذلك ،  )) (( والذين آمنوا باهللا ورسلهعزوجل: 

ن اهللا عزوجل ، وأما اإلميان واإلميان بالرسل عليهم الصالة والسالم اإلميان بأم صادقون فيما أخربوا به ع

مجيع الشرائع ؛ لكننا نؤمن بشرائعه فإن الشريعة اإلسالمية اليت جاء ا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم نسخت 

يف أصل اإلميان ال يف العمل ، يف أصل اإلميان  (( ولم يفرقوا بين أحد منهم ))بأن شرائعه من عند اهللا عزوجل 

(( لكل جعلنا من عند اهللا ؛ أما العمل فقد قال اهللا تبارك وتعاىل:  كلهم رسالتهم حقق  أم ح، نؤمن باجلميع و 

ووجه ذلك أن أصل اإلميان شيء واحد وهو اإلميان بالواحد القهار عزوجل ؛ وأما  منكم شرعة ومنهاجا ))

ل شرعة ومنهاجا حىت الشرائع فإا ختتلف باختالف الناس وأحوال الناس والعموم واخلصوص فلهذا جعل اهللا لك



الشريعة اإلسالمية يف أول أمرها ليست كالشريعة اإلسالمية يف آخر األمر ، ففي أول األمر ليس هناك صوم وال 

زكاة وال حج مث فرضت الصالة والصوم واحلج والزكاة ؛ ألن اهللا عزوجل يشرع الشرائع حسب ما يليق بأحوال 

يعين يف أصل اإلميان ، يقول إمياننا مبحمد وإمياننا بنوح على  منهم ))(( ولم يفرقوا بين أحد الناس ؛ وقوله: 

حد سواء ، إميانا أننا نؤمن بأن الرسولني الكرميني وكذلك من بينهما الرسل كلهم على حق ومن عند اهللا ، وهذا 

يأيت  لئك ))(( أولئك سوف يؤتيهم أجورهم )) (( أو يف أصل اإلميان كما قلت لكم ؛ أما يف الشرائع فتختلف 

سوف والسني  (( سوف يؤتيهم ))باسم اإلشارة هنا تعظيما هلم وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم ؛ وقوله: 

تتناوبان على فعل املضارع كثريا ؛ لكن هناك بينهما فرق ، السني للتحقيق والتقريب ، وسف للتحقيق مع البعد ، 

كن السني للقريب وسوف للبعيد ؛ فهل إيتاء وجوههم كان بعيدا فهذا الفرق بينهما ، كالمها يدل على التحقيق ل

امتداده وأن اهللا تعاىل جيازيهم شيئا فشيئا مث يأتيهم جزاء األوىف بيوم ؟ اجلواب: هو بعيد قريب ؛ أما من جهة 

 (( وما يدريك لعل الساعةالقيمة فهو الشك أنه بعيد ؛ وأما كون كل آت قريب فهو قريب كما قال تعاىل: 

أي ثواب أعماهلم ، ومسى اهللا ثواب األعمال أجورا تكرما منه  (( سوف يؤتيهم أجورهم ))؛ وقوله:  قريب ))

وفضال عزوجل كأنه استأجر هؤالء على عمل عملوه مث أعطاهم أجرهم كاإلنسان يستأجر أناسا ليبنوا له بناء 

م نفسه سبحانه وتعاىل بأن يثيب هؤالء ، وال مانع فإذا بنوه أعطاهم أجورهم ، وهذا يعين أن اهللا عزوجل التزم وألز 

  األول:وقد قال (( كتب ربكم على نفسه الرحمة )) من أن يكون اهللا تعاىل ألزم نفسه مبا شاء كما قال تعاىل: 

                                                       ما للعباد عليه حق واجب      كال وال عمل لديه ضائع                    

   إن عذبوا فبعدله أو نعموا     فبفضله وهو الكريم الواسع                   

  هذا قاله األول ولكن ابن القيم رمحه اهللا قيد هذا فقال:

  هو أوجب األجر العظيم الشأن     ما للعباد عليه حق واجب                  

  واجبا لكن هو الذي أوجبه . فجعل عليه حقا

  إن عذبوا فبعدله أو عذبوا    فبفضله والفضل للرحمان                

أو قال: للمنان ؛ فاحلاصل أن اهللا سبحانه وتعاىل مسى الثواب أجرا تكرما منه وفضال كأن العاملني ألنفسهم 

األجر لكنه  مل يبني هنا مقدار (( سوف يؤتيهم أجورهم ))عاملني له إذا انتهى عملهم أوفاهم أجورهم ؛ وقوله: 

( الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف  بينه يف مواضع كثرية يف القرآن وكذلك يف السنة 

ملا كان هؤالء املؤمنون باهللا ورسله والذين مل يفرقوا بني أحد منهم ملا   (( وكان اهللا غفورا رحيما )) .كثيرة ) 

من فضله ورمحته وملا كان هذا اإلميان املطابق  ( وكان اهللا غفورا ))(كانوا قد خيطئون ختم اهللا هذه اآلية بقوله: 



أردف املغفرة بالرمحة ، فهؤالء البد أن يقصروا وال أحد إال يقصر ؛ فختم اآلية باملغفرة ، مث هذا اإلميان الذي 

تم اآلية حصل هلم ليس بكسب أيديهم وال من عمل أيديهم ولكنه من رمحة اهللا عزوجل ؛ فلذلك ناسب أن خت

 سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينفوائد اآلية الكرمية:  بالغفور الرحيم .

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القرآن الكرمي مثاين إذا ذكر شيئا  . رحيما )) غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم

فوائدها: أنه البد أن نؤمن باهللا ومجيع الرسل ؛ ولكن كيف  ومن ذكر ضده ؛ للوجوه الذي ذكرنا يف الشرح .

اإلميان ومبن نؤمن ؟ أما اإلميان فكيفيته أن نؤمن بأصل الرسالة وأم رسل حق من عند اهللا عزوجل ؛ وأما 

علينا أن نؤمن بكل من ذكر اهللا يف لكل منهم شرعة ومنهاجا ؛ أما من نؤمن به ؟ فجب  ، الشرائع فتختلف

بامسه وعينه ألم عينوا لنا ، وما مل يعني فنؤمن به إمجاال ؛ ألننا نؤمن بأن من الرسل من مل يقصصهم اهللا  القرآن

ومن فوائدها: أنه ال جيوز أن نفرق بني أحد منهم ، وذلك يف أصل اإلميان ؛ طيب  علينا ، فنؤمن م إمجاال .

الرسول ؟ نعم جيب علينا أن نفضل بينهم ؛ ألن هل يفرق بينهم يف الفضل ونقول هذا الرسول أفضل من هذا 

؛ وعلى هذا ما سبب  (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ))اهللا أخرب ذلك يف كتابه فقال تعاىل: 

اهللا به من املناقب والفضائل وكثرة األتباع حباهم التفضيل ؟ وهل هو توفيقي أو نظري عقلي ؟ سبب التفضيل ما 

هو توقيفي أو هو عقلي نظري ؟ فنقول هو توقيفي ؛ لكننا إذا علمنا أن اهللا تعاىل فضل وما أشبه ذلك ؛ أما هل 

هذا الرسول على ذاك إما أن نعلم السبب ويتضح وإما أن ال نعلم ؛ وهلذا قال العلماء إن أويل العزم من الرسل 

العظيمة اليت مل يدركها أحد ب مخسة ، أوهلم حممد صلى اهللا عليه  وآله وسلم وفضله على غريه ملا له من املناق

والفضائل اليت خصه اهللا ا ، واألتباع الذين ال يوجد مثلهم يف مجيع أتباع الرسل ؛ بل هم ضعفا أتباع الرسل  

كلهم ؛ ألن الرسول أخرب بأن اجلنة اثنا عشر صفا ، مثانية من هذه األمة ؛ وهذا يعين أن هذه األمة تعدي مجيع 

،  يش ؟ الضعف ؛ مث ابراهيم عليه الصالة والسالم ، بعد حممد صلى اهللا عليه وآله وسلماألمم وتزيد ، وتزيد أ

وهذان الرسوالن الكرميان مها خليال الرمحان ، ومل تثبت اخللة فيما نعلم ألحد سوامها ؛ مث موسى ألنه عليه الصالة 

رسول سواه ؛ بقي عندنا عيسى ونوح ؛ والسالم كابر من املشقة مع فرعون ومع بين إسرائيل ما مل يتبني لنا يف 

أيهما أفضل ؟ منهم من قال إن نوحا أفضل ؛ ألن نوحا عليه الصالة والسالم بقي يدعوا قومه ألف سنة إال 

، وحصل منهم من السخرية به واالستهزاء به ما هو معلوم يف القرآن والسنة ؛ وعيسى كابد بين مخسني عاما 

إسرائيل ، وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوا وطغيانا كما يظهر ذلك فيمن تدبر القرآن والسنة ؛ فحصل له املشقة 

اهللا ، قاتلهم اهللا ـ فحصل له عليه الصالة إىل حد أن بين إسرائيل جعل أمه زانية وجعلوا عيسى ولد زنا ـ والعياذ ب

والسالم من املضايق وحصل له من املناقب والكرامات ما مل نعلم أنه حصل لنوح ؛ ولو قال قائل: إما أن 



جنعلهما على حد سواء وإما أن نتوقف لكان هذا خريا ؛ ألنه ليس هناك أشياء متيز متاما أيهما أفضل ؛ املهم أن 

خل فيه اإلميان مبا حباهم اهللا تعاىل به من الفضائل وأن نفضل بعضهم على بعض ، وهذا ال إمياننا بالرسل يد

يضر ؛ ولكن إذا أدى هذا التفضيل إىل خصومة ونزاع واحتقار رسولنا إىل فضلناه على رسول آخر فإنه جيب 

مع أن متى )  : ( ال تفضلوني على يونس بنالتوقف والسكوت حىت إن الرسول عليه الصالة والسالم قال

يونس عليه الصالة والسالم خرج مغاضبا لقومه قبل أن يؤذن له باخلروج ؛ وهلذا جنوا ملا آمنوا حني جاءهم 

العذاب ؛ ألن نبيهم مل يبق فيهم فأجناهم اهللا ؛ فاملهم أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بني حممد وموسى وعندنا 

 (( يسألكقراءة اآليات:   وحيتقرون حممدا ، فحينئذ جيب الكف .ولو فضلنا حممدا لذهبوا يفضلون موسى يهود 

 جهرة اهللا أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل

 موسى وآتينا ذلك عن فعفونا البينات جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم

 السبت في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم ورفعنامبينا  سلطانا

 قلوبنا وقولهم حق بغير األنبياء وقتلهم اهللا بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم فبماغليظا  ميثاقا منهم وأخذنا

 ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينتتمة فوائد اآلية:  . قليال )) إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل غلف

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . رحيما )) غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا

(( أولئك أن اهللا تعاىل وعد هؤالء الذين آمنوا باهللا ورسله ومل يفرق بني أحد منهم وعدهم األجور ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: متام منة اهللا سبحانه وتعاىل على العباد ، حيث مسى الثواب أجرا ؛  . ؤتيهم أجورهم ))سوف ن

ومن املعلوم أن األجر ثابت لزوما للمستأجر ؛ ومن الذي أوجب هذا األجر ؟ أوجبه اهللا على نفسه ، أوجبه اهللا 

إن اهللا تعاىل بينه يف  تعاىل على نفسه ، وهذا يدل على متام فضل اهللا عزوجل ومنته ؛ أما كيف هذه األجور ف

وخيتلف األجر باختالف  ( الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة )كتابه وكذلك السنة 

األشخاص و اختالف النيات واختالف املتابع ؛ أما اختالفه باختالف األشخاص فكما قال النيب صلى اهللا عليه 

ي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال ( ال تسبوا أصحابي فو الذي نفسوآله وسلم: 

هذا ألم أصحابه ، فهذا االعتبار ؟ األشخاص ؛ وكذلك أخرب النيب عليه الصالة والسالم عن أيام نصيفه ) 

الصرب أن للعامل فيهن أجر مخسني من الصحابة ، الواحد عن مخسني من الصحابة ؛ واملراد أن ما حيلقه من 

 العمل يقابل مخسني مرة من أعمال الصحابة ألن الصحابة كلهم مؤمنون ، كلهم مستقيمون ؛ لكن املشقة يف

أيام الصرب كل الناس على خالف هذا الرجل الذي قام بطاعة اهللا فهو غريب بينهم ومن املعلوم أنه إذا كان غريبا 

ني من الصحابة ، وهذا ال يعين بينهم فسوف تشق عليه العبادة ؛ فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر مخس



الفضل املطلق على الصحابة ؛ ألن هؤالء فاقوا الصحابة يف املشقة فقط ، يف مشقة العمل عليهم ؛ أما الفضل 

املطلق فهو لصحابة ؛ ويكون أيضا حبسب اإلخالص ، يكون حبسب اإلخالص أي األجر ، فمن كان أخلص 

( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك ديث القدسي: هللا كان أكثر ثوابا حىت إن اهللا قال يف احل

؛ وكذلك خيتلف باختالف املتابعة ، فمن كان للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  فيه معي غيري تركته وشركه )

 ( إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكلأتبع كان أجره أكثر حىت قال النيب عليه الصالة والسالم : 

ومن فوائدها: إثبات امسني من أمساء اهللا: الغفور ، والرحيم ؛ الغفور يف مقابل الذنوب ،  .بدعة ضاللة ) 

 والرحيم يف مقابل الثواب واحلسنات .


